ZP.271.1.2021

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZAMAWIAJĄCY:

Muzeum Marii Konopnicka w Żarnowcu
38-460 Jedlicze, Żarnowiec 133
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie
przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej p.z.p. na
roboty budowlane pn.

„Adaptacja piwnicy Dworku Marii Konopnickiej na cele gastronomiczne
i kulturalno-edukacyjne”

Nr postępowania: ZP.271.2021

Zatwierdzam:
Paweł Bukowski
Dyrektor Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu

Żarnowiec, 28 października 2021 r.
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu , Żarnowiec 133, 38-460 Jedlicze, woj.
podkarpackie
tel. 48 13 435 20 13;
NIP: 684 17 84 925
adres e-mail: muzeumzarnowiec@interia.pl
Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której
będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:
https://muzeumzarnowiec.pl/bip
Adres skrytki ePUAP: /MKZarnowiec/SkrytkaESP
II.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz.
U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Muzeum Marii
Konopnickiej w Żarnowcu; adres: Żarnowiec 133, 38-460 Jedlicze
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się
kontaktować pod adresem e-mail: biuro@djp-safe.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy
P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P.
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje
cały czas trwania umowy;
6) obowiązek

podania

przez

Panią/Pana

danych

osobowych

bezpośrednio

Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych
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ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8)

posiada Pani/Pan:
a)

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po
stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan
zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie

żądania,

w

szczególności

podania

nazwy

lub

daty

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
b)

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

c)

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania

danych

osobowych

z

zastrzeżeniem

okresu

trwania

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d)

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
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c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10)przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na
niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez
administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
III.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym w wariancie bez
przeprowadzenia negocjacji o jakim stanowi art. 275 pkt 1 p.z.p. oraz niniejszej
Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.

2.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością
prowadzenia negocjacji.

3.

Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych
o jakich mowa w art. 3 ustawy p.z.p.

4.

Zgodnie z art. 310 pkt 1 p.z.p. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia
przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu
przyznane.

5.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

6.

Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

7.

Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

8.

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia
wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 p.z.p.

9.

Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących
wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz.
1320) obejmują następujące rodzaje czynności:
1) Zamawiający zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy PZP oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub
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podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
bezpośrednio związane z realizacją robót tj. pracownik fizyczny.
2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w punkcie 8 czynności. Zamawiający uprawniony jest w
szczególności do:
a) żądania

oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania

ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania

wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia

spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania

3) W

kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

trakcie realizacji zamówienia na każde

wezwanie zamawiającego

w

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących

wskazane

w

punkcie

8.1.

czynności

w trakcie

realizacji

zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy
wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to

powinno

zawierać w

szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze
wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o
pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę
lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w
trakcie

realizacji

zamówienia

czynności,

których

dotyczy

ww.

oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy
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z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i
nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być
możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie
przez

wykonawcę

lub

podwykonawcę

składek

na

ubezpieczenia

społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę
za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę
lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie
pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych). Imię i nazwisko pracownika nie
podlegają anonimizacji.
4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt. 8.1.
czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez
wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w
wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako
niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt. 8 czynności.
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5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy
przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o
przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
10.

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy,
stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 6 do SWZ.

11.

Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem
osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p.

12.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac zgodnie z dokumentacją
projektową i przedmiarem robót.

13.

Przedmiot zamówienia będzie wykonywany wyłącznie z materiałów dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Polski i Unii Europejskiej.

14.

W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę zamawiający
dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych opisywanym.

15.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia odniesienia do norm,
ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o
których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy PZP, zamawiający
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym

IV. OPIS
1.

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Program prac przebudowy pomieszczeń piwnicy:

• Obniżenie posadzki w pomieszczeniach piwnicznych
‒ skucie starej posadzki i podbicie fundamentu w odcinkach metrowych na zmianę
w odległości 3 m, aż do osiągnięcia pełnego podbicia pogłębianej piwnicy wysokości
250 cm (obecnie 214 cm),
‒ wyburzenie ściany wewnętrznej pomiędzy dwoma głównymi salami piwnicy, która
prawdopodobnie ma charakter ściany niekonstrukcyjnej (wtórnej) pod warunkiem
oceny możliwości konstrukcyjnych dokonanej w trakcie realizacji zadania,
‒ w przypadku konieczności pozostawienia ściany wewnętrznej skucie jej okładziny
z kamieni rzecznych i montaż okładziny z piaskowca ciętego,
‒ wykonanie nowej posadzki: ,
‒ uzupełnienie widocznych powierzchni podbitych fundamentów płytami z piaskowca
ciętego,
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‒ wykonanie ogrzewania podłogowego poprzez montaż elektrycznych mat grzejnych
w posadzce,
‒ ułożenie płyt gresowych 120x120cm,
• Wykonanie dodatkowych stopni schodów prowadzących do piwnicy, które zostaną
dostosowane do warunków miejscowych.
• Murki boczne schodów wejściowych w zależności od potrzeb zostaną podbite
fundamentem betonowym.
• Renowacja i konserwacja sklepień kamiennych oraz strefy wejściowej
W celu zachowania klimatu w pomieszczeniach zostanie dokonana renowacja kamieni,
które zdobią ściany piwnicy poprzez oczyszczenie, przefugowanie ubytków oraz
zaimpregnowanie środkiem systemowym do kamienia.
Wejście do piwnicy zostanie pomalowane farbą organiczną, renowacyjną w kolorze
zbliżonym do obecnego.
• Wykonanie przebudowy istniejącego połączenia dymowego na przewód wentylacyjny
(wentylacji grawitacyjno-mechanicznej) oraz remont istniejącego przewodu
wentylacyjnego przy wejściu do piwnicy, wymiana istniejącego systemu czujek dymu
oraz doprowadzenie zasilania do wentylacji wywiewnej.
• Wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych
‒ wykonanie zewnętrznego przyłącza wody zimnej do projektowanej instalacji
wodociągowej wg projektu instalacyjnego,
‒ wykonanie zewnętrznego przyłącza kanalizacji sanitarnej do projektowanej instalacji
kanalizacji sanitarnej w zapleczu gastronomicznym (pom. IV) i zamontowanie
przepompowni do ścieków wolnych od fekaliów wg projektu instalacyjnego,
‒ zamontowanie przepływowego podgrzewacza wody sterowanego elektronicznie, w
celu uzyskania ciepłej wody,
‒ wykonanie odprowadzenia wody deszczowej ze spocznika schodów wejściowych
w kierunku skarpy,
‒ przewody elektryczne ukryte będą w fugach międzykamiennych, a obwody w
posadzce prowadzone będą w rurkach i wyprowadzone do osprzętu elektrycznego
podtynkowo
w bruzdach miedzy kamieniami,
‒ wszystkie urządzenia elektryczne objęte zostaną obowiązującym w obiekcie
systemem ochrony przeciwporażeniowej,
‒ zamontowanie trójobwodowego oświetlenia górnego (na 2 i 3-metrowej szynie
nadtynkowej) w kolorze czarnym oraz oświetlenia podłogowego.
• Wykonanie nowych drzwi wejściowych dębowych, ocieplanych z naświetlem, stylową
klamką i okuciami ‒ zgodnie ze wzorem załączonym w projekcie budowalnym.
• Wykonanie remontu oraz konserwacji okienka doświetlającego i mechanizmu
otwierania, wraz z doszczelnieniem.
2.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
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45400000-1 Roboty wykończeniowe
3.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie
dokonuje podziału zamówienia na części z uwagi na specyfikę przedmiotu
zamówienia, stanowiącego integralną całość. Zamówienie jest niepodzielne na
części, ponieważ ze względów technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych
tworzy nierozerwalną całość. Podział na części groziłby poniesieniem nadmiernych
kosztów wykonania zamówienia oraz generowaniem nadmiernych trudności
technicznych np. związanych z potrzebą skoordynowania działań różnych
wykonawców

realizujących

poszczególne

zakresy

robót,

co

zagrażałoby

właściwemu wykonaniu zamówienia. Przy jednym wykonawcy gwarancja udzielana
jest na całość inwestycji i jest jeden podmiot, od którego Zamawiający może ją
bezproblemowo egzekwować. W przypadku realizacji zamówienia przez kilku
wykonawców i wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeń, czy usterek związanych z
funkcjonowaniem obiektu może pojawić się problem, po czyjej stronie występuje
odpowiedzialność gwarancyjna.
4.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci
katalogów elektronicznych.

5.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust.
1 pkt 7 i 8

6.

Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu
Zamówienia (OPZ), stanowiący Załączniki nr 7 do SWZ.

7. Dodatkowe wymagania zamawiającego w ramach wynagrodzenia za przedmiot
umowy:
a) obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
b) przeprowadzenie niezbędnych odbiorów wraz z poniesieniem wszelkich opłat z
tym związanych,
c) opłat związanych z niezbędnymi do dopuszczeniami, wyłączeniami w związku
z prowadzonymi pracami
Gwarancja:
1) Wykonawca

udzieli gwarancji jakości i rękojmi za wady na cały zakres

zamówienia na okres wskazany w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do
SWZ) jednak nie krótszy niż 24 miesięcy licząc od daty bezusterkowego
protokołu odbioru. Bieg terminu gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna
się od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, a w przypadku stwierdzenia
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wad, od ich usunięcia i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy jako
należycie wykonanego.
2) Wykonawca

prowadził będzie serwis gwarancyjny oraz wykonywał będzie

niezbędne przeglądy serwisowe w okresie gwarancji i rękojmi (zakończone
protokołem) tj. w okresie 24 miesięcy oraz w czasie wydłużenia okresu gwarancji
i rękojmi wskazany w formularzu ofertowym od bezusterkowego protokołu
odbioru w ramach wynagrodzenia za przedmiot umowy. Wykonawca, dokona
wyceny prowadzonych czynności serwisowych niezbędnych do utrzymania
warunków gwarancji i rękojmi oraz sprawności instalacji i urządzeń objętych
umową na etapie ustalania ceny ofertowej za całość przedmiotu zamówienia.
3) Czas

reakcji na zgłoszone wady lub usterki w okresie gwarancji i rękojmi nie może

przekroczyć

12 godziny

od

momentu

pisemnego

powiadomienia

przez

Zamawiającego.
4) Wykonawca

zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek stwierdzonych w okresie

gwarancji i rękojmi w terminie techniczne uzasadnionym i bez zbędnego
opóźnienia, jednak nie dłuższym niż 3 dni od dnia stwierdzenia usterek i wad.
5) Wady

i usterki będą usuwane w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

przy czym termin ten winien być wyznaczony odpowiednio do zakresu prac
wymaganych do wykonania. Po upływie wyznaczonego przez Zamawiającego
terminu na usunięcie zgłoszonej wady i/lub usterki Zamawiający zastrzega sobie
prawo powierzenia do wykonania tego zakresu robót innej osobie na koszt i
niebezpieczeństwo Wykonawcy. Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości
odbywać się będzie według zasad określonych w art. 577 do art. 581 Kodeksu
cywilnego.
6) Oferowane

urządzenia oraz materiały użyte do budowy będą posiadały

wymagane prawem certyfikaty i atesty. Urządzenia oraz sprzęt objęty
przedmiotem

zamówienia

będzie

posiadał

odpowiednie

certyfikaty

bezpieczeństwa objęte przepisami prawa. Komplet dokumentów Wykonawca
dostarczy Zamawiającemu w dacie odbioru końcowego.
V. WIZJA LOKALNA
1.

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość odbycia wizji lokalnej lub
sprawdzenia dokumentów dotyczących zamówienia jakie znajdują się
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w dyspozycji Zamawiającego, a jakie będą udostępniane podmiotom
zgłaszającym chęć udziału w postępowaniu.
2.

W celu umówienia wizji lokalnej lub zapoznania się z dokumentacją
znajdującą się na miejscu u Zamawiającego należy kontaktować się z
osobami wyznaczonymi do komunikowania się z wykonawcami.

VI. PODWYKONAWSTWO
1.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy
(podwykonawcom).

2.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.

3.

Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia
podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome
na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

VII. TERMIN

WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.

Termin realizacji zamówienia wynosi: 1 miesiąc od podpisania umowy

2.

Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we
wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.

VIII. WARUNKI

1.

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają
określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1)

zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2)

uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
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Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3)

sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4)

zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób
należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył
minimum 1 robotę wykonaną na budynkach wpisanych do rejestru zabytków
o wartości min. 70 000,00 zł brutto, polegające na przebudowie, rozbudowie,
remoncie.

3.

Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

4.

Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie
posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych
interesów,

w

szczególności

zaangażowanie

zasobów

technicznych

lub

zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
IX.

PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w

1.

stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

X.

1)

w art. 108 ust. 1 p.z.p.;

2)

Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
(PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE)

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw
do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
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2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych
środków dowodowych.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369),
z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności
do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ;
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na
rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zastały wykonywane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty - wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
Okres wyrażony w latach liczy się wstecz od dnia ,w którym upływa termin
składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
5.

Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125
ust. 1 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych środków;
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2) podmiotowym

środkiem

dowodowym

jest

oświadczenie,

którego

treść

odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.
6. Wykonawca

nie

jest

zobowiązany

do

złożenia

podmiotowych

środków

dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz
potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
7. W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i
dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w
szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia
23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów

elektronicznych

oraz

środków

komunikacji

elektronicznej

w

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
XI. POLEGANIE
1.

NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
polegać

na

zdolnościach

technicznych

lub

zawodowych

podmiotów

udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków prawnych.
2.

W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te
wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane.

3.

Wykonawca,
udostępniających

który

polega

zasoby,

na

składa,

zdolnościach

wraz

z ofertą,

lub

sytuacji

zobowiązanie

podmiotów
podmiotu

udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5
do SWZ.
4.

Zamawiający

ocenia,

czy

udostępniane

wykonawcy

przez

podmioty

udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a
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także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które
zostały przewidziane względem wykonawcy.
5.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego
zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego
zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6.

UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert,
powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby,
jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach
lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

7.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w
Rozdziale X ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca
powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w
Rozdziale X SWZ.

XII.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)

1

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

2

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa
każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia
oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
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3

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do
oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają
poszczególni wykonawcy.

4

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z
postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.

XIII.

SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

1.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal

oraz

poczty

elektronicznej:

muzeumzarnowiec@interia.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z
systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług
administracji publicznej (ePUAP)
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i
„Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP
6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania z miniPortalu
jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również
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na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla
Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania
7. Przez

środki

komunikacji

elektronicznej

rozumie

się

środki

komunikacji

elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).
8.

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
 Paweł Bukowski

9.

Sposób

sporządzania

dokumentów

elektronicznych

musi

być

zgodny

z

Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów

elektronicznych

oraz

środków

komunikacji

elektronicznej

w

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r.
poz. 2452).
10. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż
wskazanych w pkt XIV), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do
komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We
wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i
Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, lub ID postępowania z
miniPortalu).
11. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, email muzeumzarnowiec@interia.pl
12. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem
„Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również
możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na
wskazany w pkt 11 adres email muzeumzarnowiec@interia.pl .
13. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla

dokumentów

elektronicznych

oraz

środków

komunikacji

elektronicznej

w

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz.
2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
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2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415
XIV.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE
DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.

Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

3.

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do
SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1)

oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;

2)

zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ
(jeżeli dotyczy);

3)

dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie
pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

4.

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub
innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo
przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że
osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru.

5.

Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił
wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być
sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

6.

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w
postaci

elektronicznej

opatrzonej

podpisem

zaufanym

lub

podpisem

osobistym.
7.

Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania
wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do
transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1
lipca 2016 roku”.
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8.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający
się na ofertę powinien być czytelny.

9.

Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób
niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz
wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje
się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę
przedsiębiorstwa.

10.

Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert
lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie
odrzuceniu..

11.

Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby
zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

12.

Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku
polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku

załączenia

dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca
zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
13.

Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie
pliku

zawierającego

skompresowane

dane

kwalifikowanym

podpisem

elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem
kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się
wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach
lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.
14.

Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z
przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XV.

SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

1.

Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem
Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.
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Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją

2.

przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi
postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ.
Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe

3.

Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą

4.

negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego
związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do

5.

dwóch miejsc po przecinku.
6.

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.

7.

Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do
rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.
W dniu podpisania umowy wykonawca obowiązany jest przedłożyć

8.

zamawiającemu kosztorys ofertowy szczegółowy.
9.

Kosztorys ofertowy będzie miał charakter pomocniczy, będzie niezbędny do
rozliczenia się z Wykonawcą w sytuacji, jeżeli powstanie okoliczność wykonania
robót zamiennych, odstąpienia od umowy jednej ze stron w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.

10.

Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów
zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w
tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek
rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek:
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym
zamawiającego, bez kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą
wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

XVI.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
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Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
XVII. TERMIN
1.

ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 11 grudnia 2021
r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.

2.

W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem
terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem
terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy
niż 30 dni. Przedłużenie

terminu

związania

ofertą

wymaga

złożenia

przez

wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu
związania ofertą.
3.

Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje
utraty wadium.

XVIII. SPOSÓB

1.

I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu. W formularzu do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
Wykonawca zobowiązany jest podać numer ogłoszenia

BZP (wtedy dane

postepowania zaciągną się automatycznie) lub numer referencyjny (wtedy dane
postępowania należy wypełnić ręcznie. UWAGA – w tym przypadku należy
podawać numer IdPostępowania z miniPortalu). Funkcjonalność do zaszyfrowania
oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w
szczegółach danego postępowania.
2.

W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP,
na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

3.

Sposób złożenia oferty , w tym zaszyfrowania oferty opisany został w
„Instrukcji

użytkownika”,

dostępnej

na

stronie:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
4. Termin składania ofert upływa 12 listopada 2021 r. o godz. 11.00
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 listopada 2021 r., o godzinie 11.30.
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6.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert
dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje
poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których
oferty zostały otwarte;
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
XIX.

OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1.

Przy

wyborze

najkorzystniejszej

oferty

Zamawiający

będzie

się

kierował

następującymi kryteriami oceny ofert:

2.

1)

Cena (C) – waga kryterium 60%;

2)

Wydłużony okres gwarancji i rękojmi – waga kryterium 40%.

Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1)

Cena (C) – waga 60%
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 60 pkt
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa
brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca
poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2)

Wydłużony okres gwarancji i rękojmi – waga 40%

W kryterium „wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi” będzie oceniany deklarowany
przez Wykonawcę wydłużony okres gwarancji i rękojmi. Zamawiający wymaga
udzielenia 24 miesięcy gwarancji i rękojmi za cały przedmiot zamówienia. Wykonawcy
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mogą zaoferować dłuższy okres gwarancji i rękojmi, który podlegał będzie punktacji.
Deklaracja Wykonawcy udzielenia 24 miesięcy nie będzie punktowana.
Wydłużony zadeklarowany przez Wykonawcę okres gwarancji zostanie podany w
formularzu ofertowym lecz maksymalna długość zadeklarowanego dodatkowego
okresu gwarancji jaka będzie podlegała punktacji wynosi 12 miesiące.
a) zaoferowanie 12 miesięcy okresu dodatkowej gwarancji jakości i rękojmi za
wady – 40 pkt.
b) zaoferowanie 6 miesięcy okresu dodatkowej gwarancji jakości i rękojmi za
wady – 20 pkt.
c) Brak podania dodatkowego okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady
Zamawiający potraktuje jako zaoferowanie najkrótszego dopuszczalnego
okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady (24 miesięcy = 0 pkt).
3.

Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie
liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami
arytmetyki.

4.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

5.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą.

XX.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE
PO

WYBORZE

OFERTY

W

CELU

ZAWARCIA

UMOWY

W SPRAWIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty.

2.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w

postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.
3.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie
zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy (jeżeli jego wniesienie było wymagane) w wysokości i formie
określonej w Rozdziale XXI SWZ.
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4.

W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.

5.

Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.

XXI. WYMAGANIA

DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA

UMOWY
1) Na podstawie art. 449 ustawy pzp, Zamawiający wymaga wniesienia przez

Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2) Wykonawca,

którego

oferta

zostanie

wybrana

będzie

musiał

wnieść

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny podanej
w ofercie.
3) Zabezpieczenie należytego

wykonania umowy można wnieść w formach

wymienionych w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
4) Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego

wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem
umowy.
5) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść

przelewem
na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Rymanowie
Oddział w Jedliczu nr rachunku: 02 8636 1028 2002 1400 8212 0007
z podaniem tytułu: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zadanie:
„Adaptacja piwnicy Dworku Marii Konopnickiej na cele gastronomiczne i
kulturalno-edukacyjne”
6) Całe zabezpieczenie musi obejmować co najmniej okres od dnia rozpoczęcia

robót do dnia wykonania całego zamówienia i uznania przez Zamawiającego za
należycie wykonane.
7) Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w

następujący sposób:
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a) 70

% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia

wykonania całego zamówienia i uznania przez Zamawiającego za
należycie wykonane,
b) 30

% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego

na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości –
kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi
za wady lub gwarancji jakości liczonego od dnia zakończenia i odbioru
przedmiotu umowy, dokonanego po upływie okresu udzielonej przez
Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi za wady
8) W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy

przez Wykonawcę zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się
własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową
wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji za
wykonane roboty, a ponadto z kwoty udzielonego przez Wykonawcę
zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy potrącane będą przez
Zamawiającego w pierwszej kolejności wszystkie kary umowne, na co
Wykonawca wyraża zgodę.
9) W przypadku przesunięcia terminu zakończenia robót, Wykonawca wniesie

zabezpieczenie w pełnej kwocie obejmujące okres do trzydziestego dnia od daty
przesuniętego zakończenia robót. Brak tego zabezpieczenia stanowi podstawę
odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
10) Kwota, o której mowa w pkt 7 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po

upływie rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane.
11) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek bankowy wykonawcy.
12) Wykonawcy występujący ze wspólną ofertą ponoszą solidarną odpowiedzialność

za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i wykonanie
umowy.
13) Polisa,

poręczenie,

gwarancja

lub

inny

dokument

stanowiący

formę

zabezpieczenia należytego wykonania umowy winny zawierać stwierdzenie, że
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na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty z
tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje
jego

bezwarunkowa wypłata

bez

jakichkolwiek

zastrzeżeń

ze

strony

gwaranta/poręczyciela.
14) W przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy wykonawca zobowiązany

jest

do

zaktualizowania

zabezpieczenia

należytego

wykonania

umowy

wnoszonego w innej formie niż w pieniężna.
15) Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,

zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w
innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym
zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
16) W

przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia

najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający
zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w
ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
XXII. INFORMACJE

O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ

ZMIANY
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik
nr 6 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści
wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we
Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania
formy pisemnej.
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XXIII. POUCZENIE

O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH

WYKONAWCY
1.

Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy,
uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.

2.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o
udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt
15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3.

Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie
umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której
zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania
zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od
dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ
na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej,
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny
niż określony w pkt 1).
7.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia
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6.

Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519
ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.

7.

W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o
apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

8.

Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień
publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

9.

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art.
519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej
wniesieniem.

10.

Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do
sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

XXIV.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

Załącznik nr 2

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 4

Wykaz robót

Załącznik nr 5

Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 5a

Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 6a

Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 6

Wzór umowy

Załącznik nr 7

Dokumentacja techniczna
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